
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2023
ESITYSLISTA

Aika: Lauantaina 25.3.2023 klo 13
Paikka:Leirikeskus Leirikari, Rovaniemi & etäosallistuen Teams-videoyhteydellä

 1. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja Kaarlo Saarento avaa kokouksen.

Päätös:

 2. Kokouksen päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Liiton sääntöjen mukaan liiton kokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun siitä on ilmoitettu
vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ONL:n omissa viestimissä. Verkkosivuilla oli tieto tästä
kokouksesta tammikuussa 2023 sekä 22.2.2023 ja ajankohtaiskirjeissä 31.1. ja 2.2. ja vielä yhteisöjäsenille
erillinen kutsu 22.2.2023.

Esitys:  Todetaan kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Todetaan läsnäolijat.

Päätös:

 3. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi on kutsuttu Lapin kappeliseurakunnan edustajana isä Andrei Verikov.

Esitys: Valitaan vuosikokoukselle
1) sihteeri

 2) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3) kaksi ääntenlaskijaa

Päätös:

 4. Esityslistan hyväksyminen
 
 Esitys: Hyväksytään esityslista

 Päätös:

 5. Vuoden 2022 toimintakertomus

Esitys: käsitellään ja hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus

Päätös:



6. Vuoden 2022 tilit ja tilintarkastuskertomus

Esitys: käsitellään ja hyväksytään vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Päätös:

7. Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus liiton vuoden 2022 talousvastuullisille

Päätös:

8. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023

Esitys: Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Päätös:
 
9. Liiton taloustilanne 2023
Liitto ei ole saamassa toimintavuonna 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta. Johtokunta on
kokouksessaan 22.2.2023 mukauttanut liiton toimintasuunnitelmaa ja käsitellyt tarkistetun talousarvion.
Pääosa puuttumaan jäävästä, arviolta hieman alle 50t € summasta voidaan kattaa tinkimällä toiminnasta
ja käyttämällä edellisten tilikausien ylijäämää ja liiton sijoituksia. Maksuvalmiuden varmistamiseseksi
saattaa kuitenkin olla tarpeen ottaa rahalainaa esim. kirkolta tai pankista.

Esitys: Johtokunta esittää, että liiton nimissä voidaan tarvittaessa hakea 5.000- 20.000€ lainaa tai
tililimiittiä, joka on voimassa kaksi vuotta. Vahvistetaan lupa tililimiitin tai muun lainan ottamiseen ja
käyttöön ja valtuutetaan johtokunta ja toiminnanjohtaja hoitamaan asian yksityiskohtia.

Päätös:
 
 10. Vuoden 2023 talousarvion vahvistaminen

Esitys: Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio

Päätös:

11. Liiton puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajana toiminut Kaarlo Saarento on erovuorossa eikä ole enää käytettävissä.

Esitys: Valitaan liitolle uusi puheenjohtaja.
Mahdollisessa äänstystilanteessa käytetään Äänestyskoppi.fi-palvelua.

Päätös:



12. Johtokunnan jäsenten valinta

Esitys: Valitaan kaksi jäsentä johtokuntaan erovuorossa olevien tilalle.

Erovuorossa Karina Huttunen (Joensuu) ja Anna Kasdaglis (Tampere), kumpikaan ei ole enää ehdolla
jatkokausille. Mahdollisessa äänestystilanteessa käytetään Äänestyskoppi.fi -palvelua.

Päätös:

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

Esitys: Valitaan liiton tilintarkastuyhteisöksi HTM -yhteisö Joensuun tilintarkastus oy

Päätös:

14. Sääntömuutosesitykset

Ortodoksisen kirkon seurakuntaliitoksista johtuen liiton yhteisöjäsenten lukumäärä on vähentynyt mutta
vastaavasti pieniä yhteisöjäseniä on aiempaa vähemmän ja yksi yhteisöjäsenistä merkittävästi suurempi
kuin muut. Liiton nykyisten yhteisöjäsenäänien jakokimara, 1-6 kpl/ yhteisöjäsen ei takaa riittävää
edustavuutta etenkään suurimmille yhteisöille.

Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle liiton uustiiavaksi liiton sääntöä §12 siten ,että yhteisöjäsenten
äänimäärää koskevaa kohtaa muokataan.
Alla olemassaolevaan sääntöön ehdotettavat muutokset on merkitty tummennettuna ja kursiivilla.

“12.
Liiton kokouksissa on äänioikeus 15 vuotta täyttäneillä liiton jäsenillä. Henkilöjäsenillä on yksi ääni.
Yhteisöjäsenillä on kuitenkin käytössään yksi ääni alkavaa 2000 yhteisönsä jäsentä kohden, kuitenkin
enintään kahdeksan (8) ääntä.
Liiton kokouksissa henkilöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Liiton kokoukseen voi
etäosallistua kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla liiton
johtokunnan tai kokouksen niin päättäessä. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Yksittäinen jäsen tai
jäsenyhteisön edustaja voi käyttää valtakirjalla oman äänensä lisäksi yhden muun jäsenen ääniä (seuraava
poistetaan: “maksimissaan kolme ääntä”.).

Jäsenenä oleva oikeuskelpoinen yhteisö käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa edustajan tai edustajien
kautta yhdistyksen kokouksessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaalin ollessa kyseessä ratkaisee arpa.
Johtokunnan jäsenten vaali toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli kokous ei ole yksimielinen, muut vaalit sillä
tavoin kuin kokous päättää. Näitten sääntöjen muuttamis- tai liiton purkamisehdotus vaatii kuitenkin ¾
enemmistön annetuista äänistä.”

Lisäksi johtokunta esittää, että säännön numero 11 viimeistä lausetta muokataan vastaamaan
nykytilannetta:



”11.
Liiton kokouksista ilmoitetaan vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ONL:n omissa
viestimissä. Johtokunnan kokouksista ilmoitetaan johtokunnan jäsenille vähintään kahta viikkoa
ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan liiton jäsenille liiton (seuraavat kaksi sanaa pois: lehtien
välityksellä) ja tilalle sana ”viestintäkanavilla.”

Päätös:
 
15. Vuoden 2023 jäsenmaksuista päättäminen

Esitys: Johtokunta esittää, että yksilöjäsenmaksuja ei peritä, ja että yhteisöjäsenmaksut ovat vuonna 2023
seuraavanlaiset:

Johtokunnan esitys yhteisöjäsenmaksuksi 2023

Jäseniä
31.12.2022

Jäsenmaksu
2022

100e
alkavaa 2000 jäsentä
kohti, enintään 600e

Helsinki 22022 300 600
Kaakko 3962 250 200
Turku 3191 200 200
Joensuu 6455 300 400
Jyväskylä 2127 150 200
Kuopio 5535 300 300
Saimaa 1798 100 100
Taipale 2372 150 200
Pohjoinen 4546 250 300
Tampere 4345 250 300
Puroniemen Ystävät n. 160 50 100

Päätös:

16. Muut asiat

Liiton johtokunnalle ei ole tullut esityksiä tähän kohtaan. Sääntöjen mukaan tällaiset asiat tulee saattaa
johtokunnalle tiedoksi vähintään kahta (2) kuukautta ennen liiton kokousta.

17. Ilmoitusasiat
▪ Patriarkka Bartolomeoksen vierailu Suomeen 8.-10.9.2023.

18. Kokouksen päättäminen

 Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:


